AVINURME VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL
14.09.2016.a. nr.38
Algus 17.00 lõpp 19.45
Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas.
Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama.
Volikogu istungist võttis osa 10 volikogu liiget: Anne Paas, Helju Paas, Arvi Pihlak,
Verner Mölder, Mari-Liis Tikerperi, Jan Tooming, Jüri- Henn Uuetoa, Krista Pedak,
Aleksei Männiste, Ants Rummel,
Puudus: Aivar Pakkas, kutsutud vallavanem Aivar Saarela.
Kinnitati päevakord:
1.Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskokku.
2.Informatsioon haldusreformi hetkeseisust.
3.Valla 2016 aasta eelarve lisaeelarve.
4.Vallavalitsuse töö, eelarve hetkeseis.
5.Komisjonides päevakorral.
6.Mitmesugust.
Päevakorrapunkt nr 1
Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskokku.
Kuulati: Anne Paas, Imbi Kaarama
Volikogu liikmetele selgitati esindaja valimise korda.
Hääletuskomisjoni liikmeteks kinnitati Imbi Kaarama, Toomas Tikerperi ja Heli Kalaus.
Kandidaadiks esitati Anne Paas, kes andis nõusoleku kandideerimiseks.
Toimus hääletamise ettevalmistus ning seejärel salajane hääletamine. Valimise tulemus: 10
poolthäälega valiti volikogu esindajaks Vabariigi presidendi valimiskokku Anne Paas.
Poolt 10 volikogu liiget. Võeti vastu otsus nr.124
Päevakorrapunkt nr 2
Informatsioon haldusreformi hetkeseisust.
Kuulati: Anne Paas, Aivar Saarela
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek toimus 7. septembril
Avinurmes. Koosolekul tutvuti valdkondlike töörühmade ettepanekutega ühinemislepingusse.
Täpsemalt vaadati läbi majandus-, sotsiaal- ja tervishoiu, kultuuri ja spordi valdkondade
ettepanekud ning huviharidust ja huvitegevust puudutavad lepingupunktid.
Tehti ettepanekuid ühinemise eesmärkidesse:
Olemasoleva turismipotentsiaali (sealhulgas Kalevipoja temaatika, Peipsi järv,
piirkondade ajaloo- ja kultuuripärand) esile toomine ja ühine arendamine.
Haldusvõimekuse tõus.

Tagada valla ametiasutuse spetsialiseeritud, asjatundlikud ja motiveeritud ametnikud
PEIPSI järve parem ära kasutamine.
Ettevõtluskeskkonna arendamine, parem koostöö ettevõtjatega, ettevõtluse
tugisüsteemi loomine.
Anti ülevaade nimeküsitluse senistest tulemustest. 6. septembri õhtuks oli laekunud 770
vastust. Enim oli hääli saanud nimi „Peipsinurme“ ning kõige vähem „Vaiga“. Nimeküsitlus
on avatud kuni 25. septembrini. Valikvastustele lisatakse „Mustvee vald“ ja „Peipsi vald“.
Otsustati, et elanike arvamuse küsitlus ei ole ainult Rahvastikuregistri põhine, kaasatakse ka
valla/linna territooriumil asuvate eluruumide omanikud.
Ühinemise ajakava järgi oli planeeritud oktoobris läbi viia rahvakoosolekud omavalitsustes.
Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub pärast oktoobrikuu volikogude istungeid ehk
pärast ühinemislepingu projekti heakskiitmist kõikide volikogude poolt.
Lepiti kokku, et juhul kui Torma valla külade poolt tuleb ametlik algatus ühinemiseks,
võetakse kaks-kolm külade esindajat Peipsi juhtkomisjoni juurde.
Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 29. septembril kl 9.00 Lohusuu Rannakultuuri Seltsi
ruumides.
Päevakorrapunkt nr 3
Valla 2016 aasta eelarve lisaeelarve.
Kuulati: Aivar Saarela
Lisaeelarve tulud/kulud summas 44 927 €.
Tekkinud küsimuste tõttu otsustati, et lisaeelarve ettepanekutega tutvutakse põhjalikumalt
eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul ning järgmisel volikogu istungil võetakse
päevakorda lisaeelarve kinnitamine.
Päevakorrapunkt nr 4
Vallavalitsuse töö, eelarve hetkeseis.
Kuulati: Aivar Saarela
Vallavanem andis ülevaate Tudu õpilasliini korraldamisest, probleemist Iisaku-TudulinnaAvinurme liiniga.
Vallaeelarve hetkeseis:
Aluseks on võetud tulude ja kulude eelarve 31.08.2016.a
Tulude ülekaal kuludest 195 328,26 €. Üldse laekunud tulusid 1 248 856 € s.o. 57,07 % ja
kulutatud 1 053 528 €, s.o. 56,60 %. Proportsionaalselt on norm 66,67,00 %.
Tulude eelarve 2 188 351 €, täitmine 1 248 856 €
Kulude eelarve 1 861 381 €, täitmine 1 053 528 €
Kassa, panga jääk 761 547€
( 31.12.2015 jääk 566 218 €, 31.08.2015 606 657 € )
Üksikisiku tulumaksu laekumine 442 870 €
( 31.08.2015 417 133 € )

Laekumine on suurenenud võrreldes 2015.a. 25 737 € ja 2014.a. võrreldes 65 584 €. Eelarve
on 660 000 €. Täitmine 67,10% /+0,43% ehk 2 870€/.
Päevakorrapunkt nr 5
Komisjonide töö
Mari-Liis Tikerperi tutvustas kultuuri-, haridus- ja sotsiaalkomisjoni tegevusi
Verner Mölder esitas ettepaneku komisjonis arutada huvikooliga seonduvat.
Aleksei Männiste andis ülevaate eelarve- ja majanduskomisjoni tööst.
Komisjonis tuleb arutusele spordihoone fuajee põranda katte küsimus.
Komisjonide protokollidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
http://www.avinurme.ee/?s=962
Päevakorrapunkt nr 6
Mitmesugust.
Toimus arutelu Vabariigi Presidendi kandidaatide teemal.
Järgmine volikogu istung toimub 29.septembril kell 17.00

/allkiri /
Anne Paas
Volikogu esimees

/allkiri/
Imbi Kaarama
Protokollija

